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Għeżież ħbieb, huwa ta’ pjaċir kbir nikteb dan
l-awgurju għall-festa tal-Mellieħa, il-Vitorja. Din ilfesta, tant maħbuba fir-raħal tal-Mellieħa, għandha
sinifikat ikbar għalija għaliex hija wkoll il-festa ta’
belti – in-Naxxar. Naqsmu flimkien din l-imħabba
u devozzjoni għal Ommna l-Bambina; festa li
tagħmilna kburin li aħna Maltin. Hija wkoll festa
b’sinifikat tant importanti għal pajjiżna għaliex
taħbat il-ġurnata meta missirijietna raw lill-għadu
jitlaq ’l hemm minn xtutna wara xhur ta’ dmija
mxerrda għal art twelidna u għal dak kollu li
nemmnu fih.
F’din is-sena, qed naraw kull aspett
tal-ħajja jieħu r-ruħ wara sentejn ta’
pandemija li għamlet ħafna ħsara
f’kull aspett ta’ ħajjitna, speċjalment
fejn tidħol kultura, mużika, u saħħa
mentali. Il-festi tagħna, b’dak kollu li
jiġi magħhom, il-briju, il-baned, in-nar,
l-imħabba għal pajjiżna, reġgħu kollha
bdew iseħħu.
Il-festa hija probabli dik l-attività li
l-iktar tgħaqqad il-lokalitajiet tagħna, nistennewha
minn sena għal sena, u naħdmu bi ħġarna sabiex
intellgħuha. Hija okkażjoni fejn nonoraw bil-kbir
il-patrun tagħna, imma hija ukoll avveniment fejn
nersqu iktar lejn xulxin, fejn negħlbu d-diverġenzi
u nsaħħu l-ħbiberiji.
Bħala l-President tar-Reġjun Tramuntana, ħassejt
il-ħtieġa li nieħdu fond finanzjarju t’għajnuna għallkunsilli membri tagħna sabiex ikunu jistgħu jgħinu
aħjar l-organizzazzjonijiet volontarji tal-lokal,
speċjalment dawk kulturali.
Din is-sena, bħala Reġjun Tramuntana, ser
inwettqu l-ħidma tagħna mal-kunsilli u l-komunità
reġjonali b’diversi proġetti. Ser inkunu qed nerġgħu
ngħinu lill-kunsilli jsaħħu s-sigurtà tal-komunità,
billi nipprovdu apparat ta’ sorveljanza. Irridu naraw
komunità aktar b’saħħitha u magħquda, u nħossu li
l-arti u l-kultura huma għodda li jistgħu jwassluna
għal dan it-tir. Bdejna l-ħidma biex jittella’ l-Festival

Reġjun Tramuntana Baned
u Nar, li ser ikun qed isir
f’Mejju tas-sena d-dieħla.
Din ser tkun it-tieni sena li
dan il-festival qed jittella’.
Ħsibna li nieħdu dan ilfestival
f’kull
lokalità
tagħna, id-disgħa li huma, fuq perjodu ta’ tliet
snin. Nixtiequ ntellgħu festa ta’ kuluri, mużika u
spettaklu. Nixtiequ naraw il-baned u l-għaqdiet tannar li jinsabu fil-lokalitajiet tagħna jaħdmu flimkien
sabiex intellgħu spettaklu uniku, wieħed
li jgħaqqadna u jferraħ lil kulħadd.
Nhedejna fond t’għajnuna sabiex ilkunsilli jkollhom il-fondi biex jgħinu
l-annimali li nsibu madwarna. Qed
nipprovdu fond biex dawk il-persuni li
jieħdu ħsieb il-qtates u l-klieb li jinsabu
fit-toroq tagħna, ikollhom għajnuna
sabiex jipprovdu font tal-ilma, xelters,
kif ukoll għajnuna veterinarja.
Flimkien mal-kunsilli, ser inkunu qed
intellgħu kors f’kull lokalità fuq kif wieħed ikabbar
il-pjanti, kif jieħu ħsiebhom u jindukrahom. Kull
wieħed u waħda minna jista’ jikkontribwixxi biex
iħaddar l-ambjent, u nemmnu li kontribut żgħir
tagħna lkoll huwa dak li jagħmel id-differenza.
Nemmnu fl-edukazzjoni u l-iżvilupp tal-persuna, u
propju għalhekk ser inkunu qed intellgħu numru ta’
korsijiet għall-ħaddiema tal-kunsilli u l-kunsilliera.
Ser inkunu qed intellgħu korsijiet fl-ewwel
għajnuna, it-tifi tan-nar u customer care.
Dawn huma ftit mill-inizzjattivi li għaddejjin
bħalissa. Flimkien mal-kunsilli, aħna qegħdin
hawn għall-komunità tagħna, biex insaħħuha u
ngħaqqduha. Irridu komunità magħquda flimkien,
bid-diversitajiet kollha tagħna.
Nagħlaq billi nifirħilkom u nawgura l-festa
t-tajba lil kulħadd.
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